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Indlæg til Bakkanalen: 
Skriv teksten i arial 11 pkt 
Overskrifter i arial 12 pkt 
Bakkanalen kommer næste gang 11/8 
 
Kalender og mail  
Husk at sende os en mail, hvis I skal bruge 
fælleshuset, og så skal det selvfølgelig også 
skrives på kalenderen i fælleshuset. 
 
Arrangementer 
Arbejdsweekend 24-25/8 
Trivselsdag 14/9 (stamgrp. 2) 
1. advent (stamgrp. 3) 
3. advent (stamgrp.4) 
Nytårsaften (stamgrp. 5) 
 
Bestyrelsesmøder i 2019: 
Onsdag d. 14. august 
Tirsdag d. 10. september 
Tirsdag d. 8. oktober 
Tirsdag d. 12. november 
 
Fællesmøder i 2019:  
Onsdag d. 21. august 
Torsdag d. 19. september 
Mandag d. 21. oktober 
Tirsdag d. 19. november 
 
2019 – bookinger: 
Lørd. d. 13. juli hus 26 st. 
Torsd. d. 8. aug. massage i tv-rum kl.8-15 
Lørd. d. 17. aug. hus 18 
Lørd. d. 7. sept. hus 6 
Lørd. d. 21. sept. hus 9 
Lørd. d. 28. sept. hus 25 
Lørd. d. 9. nov. hus 10 
Lørd. d. 23. nov. hus 3 
Ons. d. 25. dec. hus 10 
Tors. d. 26. dec. hus 4 
Fred. d. 27. dec. hus 1  
 
2020 – bookninger: 
Sønd. d. 16. aug. hus 7 
Torsd. d. 24. december hus 21 

Næste rengøring er 11/8 kl. 10 og det 
er stamgruppe 2: 
Sebastian og Sille, Hus 3  
Johanne & Katrine + Johan, Hus 6  
Mik, Hus 11  
Arne, Hus 14  
Flemming, Hus 16  
Gerda, Hus 19  
Ditte og Isak, Hus 21  
Mette, Hus 24  
Henrik, Hus 26 1. 
  

  
 
Fødselsdage i sommer på Bakken:  
Nana fylder 37 år den 4. juli. 
Johan fylder 2 år den 10. juli. 
Hugo fylder 2 år den 12. juli. 
Richard fylder 4 år den 17. juli. 
Hanne S. fylder 65 år den 18. juli. 
Mette fylder 76 år den 24. juli. 
Thor fylder 6 år den 27. juli. 
Johanne fylder 38 år den 30. juli. 
Christian B. fylder 37 år den 5. august. 
Dorthe fylder 65 år den 6. august. 
 
Stort sommerhurra til jer og til lykke J  

     
 
Forskere i fælleshuset 
På fredag d. 5/7 har jeg inviteret min lille 
forskergruppe herop til Bakken. Vi hænger ud 
i fælleshuset om formiddagen, og senere går 
vi nok på stranden eller Louisiana. Vi bliver 8 
i alt, og vil spendere dagen med at snakke lidt 
forskning, spise egnsretter fra vores 
forskellige lande, og kigge på Bakkens 
fortræffeligheder. Hvis du har lyst til at møde 
nogen mega engagerede biologiske forskere, 
eller høre lidt om bæredygtige cowboybukser, 
ferrari rød eller planters utrolige rigdom af 
brugbare naturstoffer er du mere end 
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velkommen til at kigge forbi. Jeg tror også, 
mine folk er ret nysgerrige på hvad det er for 
en flok der bebor Bakken. 
KH Ditte 
 
Festlig fredagsspisning den 30. august 
Hvem vil hjælpe os med at gøre fælles-
spisningen ekstra festlig fredag den 30. 
august? Gode ideer til menuen haves – for 
måske kunne vi genbruge retterne fra for 25 
års siden (den 27. august), hvor vi havde fest 
i Høm forsamlingshus lige udenfor Ribe!  
Vil du være kok eller opvasker den aften, så 
skal vi nok levere drikkevarer og tilskud til 
råvarerne? 
Kh Arne og Lene 
 
Kærlighedsfest 21. september 
Kære Bofæller, vi trænger til at holde et brag 
af en fest, hvor vi fejrer kærligheden til 
hinanden. Så kridt danseskoene, find det 
festlige tøj frem og kom glad til Bakkens 
fælleshus  lørdag den 21. september kl. 
18.30.  
Vi sørger for mad, drikke og musik til den lyse 
morgen.  
Den bedste gave vi kan modtage er at være 
sammen med dig/jer denne aften, og jeres 
hjælp til frembringelse af Bakkens berømte 
dessertbuffet (vi dækker naturligvis alle 
udgifter). 
 
På grund af pladsmangel, det sene tidspunkt 
og mængden af alkohol, som vil være 
tilgængeligt denne aften, bliver det en 
voksenfest. Så er der også lidt penge at tjene 
for de store børn på Bakken, når alle de små 
skal passes! 
 
Af hensyn til planlægning, vil vi meget gerne 
vide, om du/I kommer til festen. Så kom forbi 
eller send gerne en mail til os senest fredag 
den 16. august - og meget gerne før, hvis du/I 
allerede nu ved, at du/I kommer (eller ikke 
kommer). 
Mange kærlige knus fra Helge og AD. 
 
Ventiler med forindstilling 
Allerede på cafémøderne inden 
jordvarmebeslutningen gjorde Janus 
Hendrichsen fra Energitjenesten opmærksom 
på, at udskiftning af vores radiatorventiler til 
ventiler med forindstilling ville være en god 
idé af flere grunde. Systemet forbedrer 
økonomien i anlægget, og forindstillingen 
begrænser flowet i radiatorer og 

gulvvarmekreds med det resultat, at 
varmeøkonomien bliver bedre, og at et (eller 
flere) huse ikke kan "stjæle" varme fra de 
andre ved at skrue mere op, end der er 
behov for. Derudover giver det regulerede 
flow mindre slitage på rør og pumper. 

Vi har bedt Vejleby om at komme med et 
tilbud på udskiftning og har modtaget flg. 
priser: 

1. Tilbud på udskiftning af almindelige 
radiatortermostatventiler til tilsvarende med 
forindstilling: Pris kr. 550,- inkl. moms pr. 
stk. 

2. Udskiftning af manuel ventil på gulvvarme 
til ny manuel gulvvarmeventil med 
forindstilling: Pris: kr. 840,- inkl. moms. pr. 
stk. 

Kristian fra Vejleby har lovet at udspecificere 
arbejdslønnen, da hver enkelt af os kan 
trække den fra i skat via bolig-/jobordningen 
2019 (servicefradrag). 

Da udskiftningen vedrører de private huse, og 
da udskiftning ifølge vores rådgivere kun 
giver mening, hvis en hel fyrgruppe får skiftet 
samtidig, skal vi hermed opfordre alle 
fyrgrupper til at overveje, om de vil gøre brug 
af tilbuddet og dermed få skiftet ventilerne 
mens vandet er af anlægget. Hvis man 
melder tilbage til mig så hurtigt som muligt og 
helst inden sommerferien, så samler jeg 
sammen og sætter Kristian/Vejleby i gang.  
Kh Dan 

	
Kontakt til TV 2 Lorry 
Kære bofæller, i forsøget på at brede den 
gode historie om vores klimavenlige projekt 
vil vi forsøge at få Lorry interesseret.  
 
Har du evt. en direkte eller indirekte kontakt vi 
kan bruge? 
Eller har du en god ide/historie/vinkel som du 
mener kan bringe dem interesserede - Så sig 
frem.  
Ellers kontakter jeg/Vi dem efter bedste evne 
:) 
 
Kontaktinfo til Lorry: TV 2 Lorry, Allégade 7 
[maps.google.com]-9 | 2000 Frederiksberg 
Skriv til:redaktion@tv2lorry.dk | Ring (+45) 
3838 5555 
 
Hilsen Energnisterne.  


